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ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas. 

2. Pareigybės grupė – specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į 

būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti. 

3. Pareigybės lygis B. 

4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo mėnesinį 

darbo užmokestį, sudaro rašytines darbo ir visiškos materialinės atsakomybės sutartis darželio 

direktorius. 

5. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Šilalės r. sav. savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

vedėjo įsakymais, Darželio nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu. 

6. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas pavaldus ir atskaitingas Darželio direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

 REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

7. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciniai reikalavimai turi atitikti Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) numatytus 

reikalavimus. 
 

III SKYRIUS  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO FUNKCIJOS 
 

8. Sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją, brandumo 

mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus. 

9. Daryti išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoti 

individualių ugdymo(si) programų rengimą, dalyvauti jas rengiant. 

10. Organizuoti pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, 

priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus. 

11. Kurti stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) 

aplinką. 

12. Supažindinti šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoti apie vaiko 

daromą vystymosi pažangą. 

13. Skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpintis tėvų švietimu, pagal kompetenciją teikti jiems 

informaciją, konsultuoti. 

14. Parinkti ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(si) 

poreikius. 

15. Taikyti specialias kalbos mokymo metodikas vaikams iš kitakalbių ar mišrių šeimų, jeigu tėvai 

ketina juos leisti į mokyklą negimtąja kalba. 
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16. Bendradarbiauti su kitais pedagogais (logopedais, specialiaisiais, socialiniais pedagogais, 

darželio auklėtojomis, būsimąja mokytoja ir kt.). 

17. Bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės rūpybos 

įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisidėti prie bendruomenės socialinių 

programų įgyvendinimo. 

18. Tobulinti savo kvalifikaciją. 

19. Ruošti ugdytinių rajono, respublikos konkursams, olimpiadoms, varžyboms ir pan. 

20. Vadovauti kabinetui, kaupia jame medžiagą, saugo materialines vertybes. 

21. Tvarkyti pedagoginės veiklos apskaitos dokumentus. 

22. Vykdyti kitas teisės aktų nustatytas ar darželio direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus 

nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją. 

23. Dalyvauti vidaus audito vykdyme. 
 

IV SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO TEISĖS 

 

24. Gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo politikos inovacijas. 

25. Kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas. 

26. Gauti informacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų, 

pradinių klasių mokytojų ir kitų pedagogų, administracijos, vaiko teisių apsaugos tarnybos, 

pedagoginės psichologinės tarnybos, pedagoginio psichologinio centro ir kt. 

27. Pagal kompetenciją konsultuoti tėvus, įstaigos pedagogus, kitus su priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymu susijusius asmenis ar institucijų atstovus. 

28. Tobulinti kvalifikaciją. 

29. Teikti siūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo. 

30. Organizuoti mokinių išvykas už darželio ribų; 

31. Kontroliuoti mokinių pareigų vykdymą, padėti spręsti įvairaus pobūdžio jų problemas. 

32. Prireikus kviestis mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 
 

V SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO ATSAKOMYBĖ 

 

33. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas privalo nepriekaištingai atlikti savo pareigas, būti 

tvarkingas, mandagus ir taktiškas su kolegomis, vaikais, darbuotojais, tėvais ir interesantais.  

34. Už savo pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas atsako Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

35. Priešmokyklinio ugdymo pedagogui draudžiama: 

35.1. naudotis įstaigos turtu ne darbo reikalais; 

35.2. naudoti darbo laiką ne darbo tikslais; 

35.3. darbo metu naudoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas. 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau: 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas, data) 

 

 

 

 (vardas ir pavardė, parašas, data) 
 

 


